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Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu  
MAS Střední Vsetínsko 

 

 
1. Cílem dotazníkového šetření  

 
Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem 
šetření, které bylo realizováno v rámci projektu „Střední Vsetínsko kráčí správným směrem,“ bylo 
zmapovat skutečné potřeby občanů, zhodnotit stávající situaci v regionu. Respondenti měli 
možnost vyjádřit svůj názor na aktuální stav v jednotlivých obcích v rámci území MAS Střední 
Vsetínsko.  Dotazníkové šetření bylo anonymní.  

 

2. Cílová skupina 
     
        Dotazníkové šetření bylo určené pro širokou skupinu obyvatel v rámci území MAS.        
 

3. Metoda šetření 
    
        Sběr dat byl realizován v tiskové a elektronické formě.  
 

4. Vyhodnocení dotazníků 
 
        Celkem bylo získaných 490 dotazníků z 11 obcí na území MAS Střední Vsetínsko. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Bystřička 

 
Celkem bylo získaných 63 dotozníků. 

 

Graf č. 1 Vzorek 
 respondentů podle  
věku. 

 
 

 
 
Graf č. 2 Vzorek  
respondentů podle  
právní subjektivity.  
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Graf č. 3 Vzorek  
respondetů podle 
 aktuálního 
 zaměstnání.  

 
 

 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?   

 
 
1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby zdravotně 

znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 
 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Kateřinice 

 
Celkem bylo získáných 68 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů podle 
věku. 

 

 
 

Graf č. 2 Vzorek 
respondentů                                  
podle právní 
subjektivity.              
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko    

                                                                              
                                                                                                                                                                             6/37   
Kateřinice 242, 756 21  Ratiboř        IČ: 27053458 
Tel./fax:+420 571420954                       č. účtu:35-8771860267/0100 
Email:info@masstrednivsetinsko.cz                                                            
   

 
 
Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání.  
 

 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Lhota u Vsetína 

 
Celkem bylo získáných 45 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek  
respondentů  
podle věku. 

 

 
 
Graf č. 2 Vzorek  
respondentů podle  
právní subjektivity 
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Graf č. 3 Vzorek 
 respondetů podle 
 aktuálního  
zaměstnání.  

 

 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Liptál 

 
Celkem bylo získáných 85 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů 
podle věku. 
 

 
 
 
Graf č. 2 Vzorek 
respondentů 
podle právní 
subjektivity 
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Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání.  
 

 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko    

                                                                              
                                                                                                                                                                             13/37   
Kateřinice 242, 756 21  Ratiboř        IČ: 27053458 
Tel./fax:+420 571420954                       č. účtu:35-8771860267/0100 
Email:info@masstrednivsetinsko.cz                                                            
   

 

 
10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Malá Bystřice 

 
Celkem bylo získáných 24 dotozníků. 
 
 
Graf č. 1 Vzorek  
respondentů podle 
 věku 

 
 
 
 
Graf č. 2 Vzorek  
respondentů podle  
právní subjektivity. 
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Graf č. 3 Vzorek 
 respondetů podle  
aktuálního  
zaměstnání. 

 
 

 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Mikulůvka 

 
Celkem bylo získáných 28 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů 
podle věku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Graf č. 2 Vzorek 
respondentů 
podle právní 
subjektivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko    

                                                                              
                                                                                                                                                                             18/37   
Kateřinice 242, 756 21  Ratiboř        IČ: 27053458 
Tel./fax:+420 571420954                       č. účtu:35-8771860267/0100 
Email:info@masstrednivsetinsko.cz                                                            
   

 

Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Jablůnka 

 
Celkem bylo získáných 78 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů 
podle věku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 Vzorek 
respondentů 
podle právní 
subjektivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko    

                                                                              
                                                                                                                                                                             21/37   
Kateřinice 242, 756 21  Ratiboř        IČ: 27053458 
Tel./fax:+420 571420954                       č. účtu:35-8771860267/0100 
Email:info@masstrednivsetinsko.cz                                                            
   

 

Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Oznice 

 
Celkem bylo získáných 11 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů 
podle věku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 Vzorek 
respondentů 
podle právní 
subjektivity. 
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Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Pržno 

 
Celkem bylo získáných 45 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů 
podle věku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 Vzorek  
respondentů podle 
 právní 
subjektivity. 
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Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Ratiboř 

 
Celkem bylo získáných 51 dotozníků. 
 
Graf č. 1 Vzorek 
respondentů podle 
věku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 2 Vzorek   
respondentů   podle 
právní subjektivity.               
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Graf č. 3 Vzorek 
respondetů 
podle aktuálního 
zaměstnání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Růžďka 

 
Celkem bylo získáných 39 dotozníků. 

 
Graf č. 1 Vzorek 
 Respondentů 
 podle věku. 
 

 
 
 
 
Graf č. 2 Vzorek 
 respondentů  
podle právní  
subjektivity. 
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Graf č. 3 Vzorek  
respondetů podle  
aktuálního 
 zaměstnání 

 
 

 
Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  
 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 
Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 
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Vyhodnocení dotazníků  
Obec Jarcová 

 
Celkem bylo získáných 67 dotozníků. 

 
 
Graf č. 1 Vzorek  
respondentů podle  
věku. 

 
 
 
 
Graf č. 2 Vzorek 
 respondentů podle  
právní subjektivity 
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Graf č. 3 Vzorek 
respondetů podle 
 aktuálního 
 zaměstnání 

 
 

 

Graf č. 4 Jak hodnotíte současnou úroveň a kvalitu života ve Vaší obci / regionu?  

 
 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Dopravní obslužnost – kvalita cestování, počet spojů, cena, umístění zastávek atd. 
7) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
8) Nemovité památky – kostely, kapličky atd. 
9) Negativní společenské jevy – kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd. 
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10) Životní prostředí – třídění odpadu, ČOV, kanalizace, vodovod, ochrana ovzduší atd. 
11) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, seniory, osoby 

zdravotně znevýhodněné atd. 
12) Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd. 
14) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty, nová výstavba atd. 
15) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádaní kulturních a sportovních akcí atd. 
16) Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři atd. 
17) Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod. 
18) Spolupráce obce mezi obyvateli, s místními podnikateli, neziskovou organizací, spolky atd. 

 

 Graf č. 5 Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat pozornosti. 

 
 

 

1) Veřejné budovy – školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd. 
2) Veřejné prostranství – chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd. 
3) Zázemí pro volný čas – dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd. 
4) Dopravní obslužnost – počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd. 
5) Místní komunikace – silnice, cesty atd. 
6) Oprava nemovitých památek – kostely, kapličky atd. 
7) Podpora rozvoje malého podnikání a zemědělství 
8) Mateřské a základní školy – kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd. 
9) Zdravotní péče – dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, atd. 
10) Služby pro specifické skupiny obyvatel – rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním atd. 
11) Životní prostředí – třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV, kanalizace, vodovod, sběrný dvůr 

atd. 
12) Cestovní ruch – naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, propagace ČR atd. 
13) Kvalitní bydlení – bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd. 
14) Aktivity občanů – spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních a sportovních akcí atd. 

 


